
فيبدو يل و اهللا أعلم أّن سؤالك كان قائما أنّه إذا صلح ظاهر اإلنسان مثال إنسان يلبس مجيل و طّيب  الشيخ :

حا ال هذا ما قلته و لن أقوله و و طيب و ما شابه ذلك إىل آخره و قلبه خراب يباب فهذا يدخل يف قلبه صال

ال أتصّور مسلما يقوله لكن العكس هو الّصواب أي من كان مشركا ال حيّرم و ال حيّلل و ال يعين يتخّلق 

باألخالق اجلميلة اّليت جاء ا اإلسالم أال تعتقد معي أنّه جمّرد أن يؤمن باهللا و رسوله يصري هناك انقالب يف هذا 

  خارجّيا أال تعتقد معي هذا ؟اإلنسان داخلّيا و 

  نعم يغلب على الّظّن ذلك . السائل :

  ما تقول يا أخي يغلب على الّظّن أقطع بذلك ما قلت آنفا . الشيخ :

  ال أستطيع . السائل :

عجيب , طّيب نسمع منك إذا . يعود الّسؤال الّسابق بارك اهللا فيك رجل آمن باهللا و رسوله و قد كان   الشيخ :

  هللا و رسوله ما بيتغّري منه شيء إطالقا ؟كافرا با

  يتغّري . السائل :

  ظّنا أم يقينا ؟ الشيخ :

  قطعا يتغّري . السائل :

  طّيب , و كان سؤايل ماذا ؟ الشيخ :

  كان سؤال حضرتك يعين البّد أن يتغّري كّلّيا .  السائل :

  ال أنا ما قلت كّلّيا . الشيخ :

  هذا ما قلته . السائل :

   يا أخي بارك اهللا فيك أرجو أن ال تضيف إىل كالمي كلمات إضافّية ألنّه بيغّري املوضوع .ال الشيخ :

لعّلك تؤمن معنا بأّن اإلميان يقوى و يضعف و يزيد و ينقص ؟ أسأل ألّن املسألة فيها قوالن كما ذكرنا  الشيخ :

  آنفا شو رأي حضرتك ؟

ول أّن توابع اإلميان هي اّليت تنزل و ترتفع أّما اإلميان يف حّد ال أتقّدم على فضيلتكم برأيي لكّنين أق السائل :

  ذاته ال ميكن أن ينقص ألنّه إذا نقص أصبح كفرا .

(( فزادهم أنا أقول لك بصراحة هذا خطأ ألنّه خيالف نّص القرآن الكرمي يف أكثر من آية الّتصريح فيها  الشيخ :

اس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا و قالوا حسبنا اهللا و (( اّلذين قال لهم الّناس إّن النّ  إيمانا ))

كيف و أنت اآلن مؤمن باهللا و رسوله تقول أنا ال أعتقد ؟ من أين تأخذ العقيدة أنا أسألك اآلن   نعم الوكيل ))



هما . ؟ من أين تأخذ العقيدة الّصحيحة ؟ أمن الكتاب و الّسّنة ؟ أم من خارجهما ؟ البّد أن تقول من داخل

  أليس كذلك ؟ 

  نعم . السائل :

فإذا كان هناك بارك اهللا فيك عديد من اآليات تصرّح بأّن اإلميان يزيد و أّي شيء يزيد يقبل الّنقص  الشيخ :

فكيف أنا أستطيع أن أتصّور أّن مؤمنا يؤمن ذه الّنصوص ّمث هو يقول ال أعتقد أّن اإلميان يزيد و ينقص ألنّه 

ج عن كونه مؤمنا إذا كّنا مّتفقني و احلمد هللا أّن العقيدة تؤخذ من الكتاب و الّسّنة و هذا إن نقص معناه خر 

نّص بل نصوص يف القرآن أّن اإلميان يزيد و ينقص و الّسّنة تؤّكد ذلك كما يف احلديث املّتفق عليه بني الّشيخني 

الها شهادة أن ال إله إّال اهللا و أدناها ( اإليمان بضع و سّتون شعبة أعو هو قوله عليه الّصالة و الّسالم 

فإذا أنا أقول من هنا أوتيت يا أستاذ حينما اعتقدت عقيدة خالف الكتاب الكرمي  إماطة األذى عن الّطريق )

و الّسّنة الّصحيحة أشكل عليك ما قد مسعت مّين و على كّل حال ال أريد أن أذهب بعيدا بك عن اإلجابة عن 

ول أّن هناك يعين ارتباط وثيق جّدا بني قلب املؤمن و جسده و أقول عادة كلمة ما أهلمت سؤالك . أنا أزال أق

أن أقوهلا و سأستدركها على نفسي كما أّن صالح القلب من الّناحية املاديّة له ارتباط بصالح البدن فإّنين ال 

تصّور هذا كذلك األمر متاما أستطيع أن أتصّور رجال مريض القلب و يكون إيش ؟ صحيح البدن ال أستطيع أن أ

فيما يتعّلق بالّناحية اإلميانّية ال أستطيع أن أتصّور مؤمنا و قد كان كافرا ّمث آمن باهللا و رسوله حّقا مستحيل أن 

أتصّور أنّه سيبقى كما كان و أظّن أّنك وافقت معي لكن قلت موش ضروري كما أضفت على لساين سهوا 

و الّسبب أّن اإلميان كما قلنا يزيد و ينقص و ال أستطيع أن أتصّور إنسانا كامل  منك كّلّيا أنا ما قلت كّلّيا

اإلميان بعد املعصوم أال و هو رسول اهللا صّلى اهللا عليه و سّلم لكّين أتصّور ناس يتفاوتون يف اإلميان فكّلما قوي 

اإلميان أو قّلت قّوته على األقّل كّلما  إميان أحدهم كّلما قويت اآلثار الّصاحلة الظّاهرة ببدنه و كّلما ضعف هذا 

  كان ظاهرا ببدنه قليال أيضا إذا إذا رفعنا كلمة بالكلّية أظّن يقرتب بعضنا من بعض أكذلك ؟

  إن شاء اهللا مقرتبون يا شيخنا . السائل :

  أكذلك ؟ الشيخ :

  . ...إالّ أّن احلديث  السائل :

  ما أجبتين . الشيخ :

  نعم كذلك . السائل :

  بارك اهللا فيك قلها . يخ :الش



( اإليمان بضع و سبعون درجة أعالها شهادة أن ال إله إّال اهللا و أدناها إماطة إّال أّن احلديث  السائل :

خيدم قويل بأّن اإلميان إّمنا اّلذي يزيد و ينقص هو توابع اإلميان ال اإلميان ذاته ألّن اإلميان  األذى عن الّطريق )

أّن احلكم الّشرعي متعّلق بالعمل فعندما يكون اإلميان صادقا أي متعّلقا بالعقائد متعّلقة  متعّلق بالّتصديق و

بالّتصديق فمعىن هذا أنّه لو نقص الّتصديق جزءا بسيطا يعين لو تصّورنا أّن اإلميان هو اإلميان باهللا و مالئتكه و 

يه أنّه لو نقص جزءا منه يعين كما تقّول أحد كتبه و رسله و اليوم اآلخر إىل كّل ما جاء من اإلسالم مقطوعا ف

  قل ما هلا دافع هل يبقي ذلك من إميانه شيئا ؟ (( قل هو اهللا أحد ))الفسقة الكفرة الظّلمة اّلذي قال أنّه 

  عفوا أنت اآلن فهمت املشكلة عندك أنت تتكّلم عن العقيدة . الشيخ :

  نعم . السائل :

م اإلسالم , العقيدة يعين مثال إنسان يؤمن بوجود اهللا إذا دخله ذرّة من شّك حنن نتكّلم اإلميان مبفهو  الشيخ :

  فهو كافر هذا اّلذي تعنيه أنت .

  نعم . السائل :

لكن ليس هذا هو البحث أنا أتكّلم معك موش باملنطق و العقل فقط أتكّلم بالعقل و املنطق و الّشرع  الشيخ :

  فوق رؤوسنا .

  بارك اهللا فيك . السائل :

  فاإلميان يف الّشرع ما هو ؟ الشيخ :

  اإلميان هو الّتصديق اجلازم املطابق للواقع عن دليل , هذا ما أعلمه يعين . السائل :

امسح يل هذا تعلمه هذه كليش نعرفها حنن لكن من أين جئت ذا ؟ حنن آنفا ذّكرناك ببعض الّنصوص  الشيخ :

ه احلجج القرآنّية بأن تقول اإلميان تعريفه كذا و كذا هذا تعريف أّن اإلميان يزيد و ينقص فأنت ختّلصت من هذ

لإلميان العقلي املنطقي فقط أّما اإلميان اّلذي ذكره اهللا عّز و جّل فهذا له صفة أخرى ّمث أنت ال تذهب بعيدا و  

ا أضفت كلمة كّلّيا و اتّفقنا على حذفها معناها أنت تقول
ّ
املؤمن زاد إميانه  كا أظّنك أّنك أنت قلت يف قلبك مل

ظهر أثره يف عمله لكن إيش قلت ؟ موش كّلّيا إذا هذه اآلثار اّليت تظهر يف عمل اإلنسان هو من آثار إميانه و 

إذا كنت تريد أن تبحث يف املوضوع منطقّيا و عقلّيا أخي اإلميان كما تعلم ليس شيئا ماّديّا هو كهذا الّنور لو 

نوار فالّنور يقبل الزّيادة و يقبل الزّيادة فأنت مثال حينما تسمع خربا من شخص سّلطت يف هذا املكان أنوار و أ

  تثق به صّدقته لكن هذا الّتصديق يقبل القلقلة أليس كذلك ؟

  نعم إذا كان من غري املعصوم . السائل :



ت هذا اخلرب ما حيتاج إىل شرط , أنا أقول لك شخص و أنت بتقول معصوم ما فيه معصوم اآلن ّمث مسع الشيخ :

  من شخص آخر هذا الّتصديق اّلذي كان من قبل ما اّلذي حصل يف قلبك ؟ بقي كما هو ؟

  تصديق أيضا . السائل :

  نعم ؟ الشيخ :

  تصديق أيضا . السائل :

  ما أجبتين . الشيخ :

  تصديق تصديق . السائل :

  ال ال ليس هذا سؤايل قلت لك بقي كما هو ؟ قل نعم قل ال . الشيخ :

  يعين زاد تقصد أنّه زاد عن الّسابق نعم تأّكد . ائل :الس

  نعم أقصد زاد عن الّسابق أم ال ؟ الشيخ :

  تأّكد . السائل :

  طّيب , جاءك ثالث و رابع و عاشر و عشرون . الشيخ :

  تأّكد .  السائل :

  أي هذا هو اإلميان اّلذي يزيد و بالعكس ينقص . الشيخ :

يخ بس أنا املقصود أنّه اإلميان لغة و شرعا يعين هل لديكم أو لدى فضيلتكم تعريفا بارك اهللا فيك يا ش السائل :

  لإلميان غري اّلذي عرّفته ؟

  حتما . الشيخ :

  تفّضل . السائل :

  اآليات اّليت ذكرناها . الشيخ :

  على عيين و رأسي بس أريد تعريفا حّىت أستطيع أن أنقل عليه الّنصوص . السائل :

ي اإلميان بارك اهللا فيك الّتعريف أمور اصطالحّية املهّم أنت و أنا و كّل مسلم أن يسّلم قلبه ملا يا أخ الشيخ :

أخرب اهللا به أّما شو الّتعريف اّلذي تضعه يف األمس القريب كّنا يف حبث يشبه هلذا فقلنا ألحدهم ال مشاحة يف 

نسان آخر أن يضع تعريفا آخر لكن اإلصطالح ,  ال مشاحة يف اإلصطالح فأنت وضعت تعريفا فيمكن إل

املهّم اآلية اّليت تعلم ما يف القلوب قلوب البشر , ماذا تقول عن إميان املؤمنني يقبل الزّيادة أم ال ؟ جيب أن تقول 

نعم يقبل الزّيادة ألنّه هذا هو الّنّص القرآين بعد ذلك الّتعريف اّلذي لّقنته منذ صباك بّدك تعرضه على هذا الّنّص 



قرآين موش تعكس املوضوع تعرض الّنّص القرآين على الّتعريف فإذا وافق هذا الّنّص الّتعريف على الرّأس و العني ال

قبلنا الّنّص و إذا مل يوافق رفضنا الّنّص من أجل الّتعريف !! حنن نقول لك اآلن من أين جئت ذا الّتعريف ؟ و 

ل اإلميان ال يقبل الزّيادة و أنّه إن نقص منه ذرّة و أنا موافق لك أنا أقول لك خمالف للّنّص القرآين الّتعريف يقو 

ألّنك حتكي عقال لكن الّشرع خيربنا مبا ال نعلم حنن فيقول أّن اإلميان يزيد فلماذا أنت ال تقول بقول اهللا عّز و 

  جّل ما اّلذي يصّدك عن ذلك ؟ 

هللا إن شاء اهللا إّمنا جاء يف تعريف الّرسول عليه الّصالة و احلقيقة أّنين أقول بقول اهللا و ال أخالف قول ا السائل :

الّسالم لإلميان بالزّيادة و الّنقصان ما يفيد تعّلقه بالعمل فأقول أنّه إن تعّلق بالعمل فإنّه يزيد و ينقص العمل يعين 

حين يزني و هو مؤمن و  ( ال يزني الّزانيما يتبع اإلميان من عمل و لذلك الّرسول عليه الّصالة و الّسالم يقول 

  . ال يشرب الخمر شاربها حين يشربها و هو مؤمن )

  أهلمك اهللا احلّجة عليك . الشيخ :

  بارك اهللا فيك . السائل :

  هل كفر الزّاين ؟ الشيخ :

  ال إالّ يف ساعة أن غاب عن ذهنه اّتصاله باهللا . السائل :

  أنا بيهّمين استثناء . يف تلك الّساعة كفر؟ الشيخ :

  ال . يعين ابتعد عن اإلميان يف عمله . السائل :

أي ليس  ( ال يزني الّزاني حين يزني و هو مؤمن )يا أخي أنت جبت احلّجة عليك و ال  تستعجل  الشيخ :

  مؤمنا حني يزين .

  نعم . السائل :

لك الّلحظة أنّه غري مؤمن . و إذا قلت أّن اإلميان ال يقبل الزّيادة و الّنقصان حّىت على هذا الزّاين يف ت الشيخ :

حنن ال نقول هكذا . ألنّنا نقول اإلميان يزيد و ينقص فهو لو كان إميانه كامال ما زىن , ما سرق , ما ب إىل 

آخره أّما بتقول هو كافر هو كافر هو كافر و لن جتد وسيلة لتخرج من هذا املأزق اّلذي ألقيت نفسك فيه إالّ أن 

بيوصل إىل درجة إذا نقص ذهب لكن ما   " اإلميان قول و عمل يزيد و ينقص "و اجلماعة  تقول برأي أهل الّسّنة

كّل ناقص يعين ذهب و اآلن هذا احلديث يف احلقيقة من حجج أهل الّسّنة و اجلماعة اّلذين يقولون أّن اإلميان 

عريف ما جاء يف كتاب اهللا و يزيد و ينقص فماذا يضريك إذا تركت ذلك الّتعريف جانبا و أنت تعلم بأّن هذا التّ 

  ال يف حديث رسول اهللا إّمنا هو اصطالح مجاعة من املسلمني أليس كذلك ؟



  نعم . السائل :

فماذا يضّرك أن تدع هذا الّتعريف جانبا و أن تقول بقول اهللا و أن تقول بقول رسول اهللا حّىت ال تقع يف  الشيخ :

( ال إيمان لمن ال أمانة له وال أمثلة عديدة جّدا أنّا أقول لك اآلن مثل هذه الورطة و هذه الورطة هلا أمثلة و 

  شو رأيك هذا كافر اّلذي ال أمانة له . دين لمن ال عهد له )

  أقول ليس كافرا . السائل :

  لكن هو قال ال إميان . الشيخ :

  أي أنّه من توابع إميانه نقص . السائل :

  ص .ملاذا ال تقول إميان كامل و ناق الشيخ :

  لو نقص كفرا . السائل :

يا أخي بارك اهللا فيك أنت ال تزال اآلن ما تؤاخذين و ميكن اجلماعة اآلن بيؤاخذوننا أنّنا استطردنا كثريا  الشيخ :

.أنت ال تزال حتّن ملذهبك القدمي أنّه شو اإلميان ؟ يا أخي هذا اإلميان و هذا الّتعريف اّلذي أنت جئت به أنا 

  فرت به هل كفرت ؟أقول مثال أنا ك

  ال طبعا ما تكفر . السائل :

  لكن اّلذي ينكر الّنّص القرآين بيكفر . الشيخ :

  صحيح . السائل :

فإذا شو بيقولوا , اّلذي ما بّدو يشوف منامات مكربة ال ينام بني القبور هذا الّتعريف ما دام ما جاءنا  الشيخ :

مّسك بالّنصوص من الكتاب و الّسّنة ما فيها إشكال إّال إذا حّنيت ال عن اهللا و ال عن الّرسول تركناه جانبا و نت

  ملذهبك القدمي و حنن افرتضنا اآلن أن نرتك هذا جانبا اآلن أنا أسألك .

  تفّضل . السائل :

  هذا الّتعريف هل هو مّتفق عليه بني املسلمني أو هو رأي من آراء مذهبني ؟ الشيخ :

  دا اختلف على هذا الّتعريف .و اهللا ال أعلم أنا أح السائل :

  اهللا أكرب . الشيخ :

  ال أعلم أي مبلغ علمي و لذلك سألت فضيلتكم عن تعريف آخر . السائل :

كوّيس , مجيل , ملاذا ال تعرف أال تعلم أّن هذا هو مذهب املاتريديّة و مذهب األشاعرة خيتلف عنهم و   الشيخ :

  زيادته بالطّاعة و نقصانه باملعصية ملاذا ال تعرف هذا ؟أّن األشاعرة يقولون اإلميان يزيد و ينقص 



  ملاذا جلست معكم ؟ حّىت أعرف . السائل :

  جزاك اهللا خريا . الشيخ :

  أرجو أن تعرّفنا . السائل :

أنا أشكر لطفك على كّل حال أنا أستغرب أّنك أنت مبّني أّنك دارس لكن ملاذا درست مذهبا و تركت  الشيخ :

؟ و هذا مشهور جّدا مذهبان املاتريديّة و األشاعرة غري مذهب أهل احلديث , فاملاتريديّة هذا هو املذهب اآلخر 

رأيهم هذا هو تعريفهم لإلميان أّما األشاعرة و معهم أهل احلديث فهم يقولون اإلميان يزيد و ينقص زيادته الطّاعة 

من عندي حسبك القرآن حسبك احلديث ونقصانه املعصية شو بّدك إذا تعريف من عندي أنا ما آيت بشيء 

اّلذي أنطقك اهللا به و قامت به احلّجة عليك و حسبك احلديث اّلذي أوردته لك اآلن فاضطررت أنت أن تؤّوله 

ال إميان يا أخي أمال نقول ال إميان كامال ما اّلذي  ( ال إيمان لمن ال أمانة له )مذهبك القدمي ...على ضوء

  مينعك بأن تقول ذا .

املسالة سيدنا موش أنا عايز أحّن ملذهيب القدمي و لكّنه مساع و علم أخذناه عن املشائخ أمثال الشيخ  لسائل :ا

  بن تيمية رمحة  اهللا عليه .

  ال ال أبدا أنت واهم متاما بن تيمّية يقول هذا الكالم أعوذ باهللا . الشيخ :

  للواقع .يقول أّن اإلميان هو الّتصديق اجلازم املطابق  السائل :

معليش يا أخي لكن اإلميان أنا موافق معك لكن ال عم بتعّرف اإلميان اّلذي جاء يف الّشرع أعطي بالك  الشيخ :

  , بن تيمّية أال يقول أّن اإلميان يزيد و ينقص ؟

  يقول نعم . السائل :

  فإذا يا أخي بارك اهللا فيك أنت أخذت شيئا و تركت شيئا . الشيخ :

   فيك شكرا .بارك اهللا السائل :

فهل معىن األّمة هنا أّمة  ( ستفترق أّمتي )إذا تكّرمت ورد يف حديث الّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم  السائل :

اإلجابة أم أّمة الّدعوة ؟ إذا تكّرمت ّمث أنت قلت يعين أنّه البّد من معرفة علم احلديث و علم يعين ما كان عليه 

 ...د أن نعرف كيف نعرف ما كان عليه صحابة رسول اهللا صّلى اهللا عليه و سّلم الّصحابة رضوان اهللا عليهم فنري

.  

  أنا أجبت عن هذا الّسؤال بارك اهللا فيك  الشيخ :

  . ...الّشيء الثّالث هل  السائل :



مد هللا عفوا عفوا نشوف الثّاين نفعنا اهللا به أنا أجبت عن هذا  الّسؤال الثّاين فإن كنت متذّكرا معي فاحل الشيخ :

  . ...إن كنت ناسيا 

  . ...ما كان عليه الّصحابة كيف نعرف ما كان عليه الّصحابة  السائل :

قلت أنا بصراحة و الّتسجيل موجود , كيف نعرف ما كان عليه الّرسول هو نفس الطّريق نعرف ما كان  الشيخ :

  عليه الّصحابة هذا قلناه .

  نعم . السائل :

  حمّله ثانيا . هات اآلن ثالثا و الشيخ :

هل معىن الفرقة الّناجية اّليت وردت يف احلديث هل تعين جمموعة بعينها و فئة هلا شعارات معّينة أم هي  السائل :

  جمموعة من الّرجال يف أزمان خمتلفة ؟

  ال ال ال . الشيخ :

  أرجو الّتوضيح يا سيدي اهللا جيزيك باخلري السائل :

سأل هل تعين اجلواب ال . الّنفي هل أنت تستطيع إذا نفيت شيئا أن شو بّدها توضيح ؟! أنت ت الشيخ :

  . ...تشرحه ؟ اّلذي حيتاج إىل شرح هو الّشيء اإلجيايب 

  يقفز إىل الّذهن أّا فرقة معّينة . السائل :

هللا أنا ما أطلب منك اعتذارا عن سؤالك لكن أن تالحظ معي أّن الّسلبّيات ما حتتاج إىل شرح بارك ا الشيخ :

فيك , لكن إجيابّيات هي اّليت حتتاج إىل شرح فاآلن هّال تسمح يل بسؤال مقابل سؤالك واحد اثنني ثالثة و إن  

  كانوا يساوون سؤالني يعين.

  تفّضل . السائل :

شورأيك مبا مسعت من أنّه ال ميكن للمسلم من أن يكون من الفرقة الّناجية إّال أذا عرف احلديث  الشيخ :

الّضعيف أّوال و بالّتايل اّختذ هذا العلم وسيلة ملعرفة ما كان عليه الّرسول صّلى اهللا عليه و سّلم مثّ  الّصحيح من

  معرفة ما كان عليه الّصحابة شو رأيك ذا ؟

  كالم طّيب .  السائل :

ّن هذا الكالم جيب امسح يل إذا كان كالما طّيبا فنقول طّيبنا اهللا مجيعا و حينئذ فليبّلغ الّشاهد الغائب أل الشيخ :

  . (( و لكّن أكثر الّناس ال يعلمون ))تبليغه إىل الّناس و تفهيمهم ألّن األمر كما قال تعاىل كمبدأ 

(( فاسألوا أريد أن أقول هذا الطّريق طويل ال يدركه كّل الّناس , لذلك نريد أن نعرف فعال قوله تعاىل  السائل :



ر طريق لكي أعرف مثال فرق الّشيعة كّلها الزم أنا أدرس كتاب اهللا و أقص أهل الذّكر إن كنتم ال تعلمون ))

سّنة الّرسول و حياة الّصحابة ميكن أموت قبل أن حيصل هذا فنحن نريد يف واقعنا اآلن , اآلن يوجد فرق 

 مشهورة و ظاهرة و أعتقد أّن الكّل يرغب أن يعرف مبادئ هؤالء , أنا كنت سأعلن عن نفسي قليال أنا كنت

يف الواقع يف مأدبة هنا خطيب مجعة كنت أناهض الّشيعة ألّين يف الواقع كنت مدّرسا للّتوحيد يف الّسعوديّة و 

عرفت عنهم الكثري فكثري من إخواننا بعثوا يل ديدا ألنّه اخلميين يف رأيهم هو الّداعية إىل اإلسالم و إقامة الّدولة 

ل هلم اذهبوا اقرؤوا مصطلح احلديث و حياة الّصحابة و القرآن هذا طريق اإلسالمّية فلكي أنا أقنعهم الزم أنا أقو 

طويل ال ميكن يعين الّسري فيه فنحن نريد من فضيلتكم أن تبّني لنا فعال الفرق القائمة مثال العلوّيني , اإلمساعلّية 

حلشر ألنّه صّنف املسلمني , الّشيعة بأصنافها خمتصرا و أعتقد أّن اهللا سبحانه و تعاىل قد ذكر ذلك يف سورة ا

ثالثة أنواع مهاجرين و أنصار و اّلذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربّنا اغفر لنا و إلخواننا اّلذين سبقونا باإلميان و 

  ال جتعل يف قلوبنا غالّ لّلذين آمنوا . و جزاكم اهللا خريا .

  بارك اهللا فيك سؤالك بيسّلم على الثّاين. الشيخ :

  من الّتحديد يا أستاذ .البّد  السائل :

امسح يل يا أستاذ , الّسؤال الثّاين سبق اجلواب عنه و هذا الّسؤال أيضا سبق اجلواب عنه لكن من  الشيخ :

جانب حّىت نكون منصفني لك . الطّريق طويل صحيح لكن أنا قلت آنفا و كّررت على مسامعكم أكثر من مرّة 

نفسك , إن كنت حمّدثا فاستفت علمك إن كنت فقيها لتعرف  أنّه إن كنت عاملا , إن كنت فقيها فاستفت

احلرام و احلالل , و إن كنت حمّدثا لتعرف الّصحيح من الّضعيف استفت علمك ألّنك عامل , ألّنك فقيه و إن  

  . ... (( فاسألوا أهل الذّكر إن كنتم ال تعلمون ))كنت لست كذلك قلت 

  . ...يا سيدي نريد أن نسأل  السائل :

  امسح يل , امسح يل قليال أمل تسمع هذا اجلواب ؟ شيخ :ال

  نعم نعم . السائل :

  طّيب هذا الطّريق الثّاين قصري أم طويل ؟ الشيخ :

  . ...و اهللا هذا قصري طبعا  السائل :

امسح يل امسح يل فإذا أنت أخذت بعض كالمي و دندنت حوله و هّولت أّن هذا طريق طويل و أنا  الشيخ :

  طويل و لطوله قلت آنفا أّن أكثر املسلمني انصرفوا عنه تذكر هذا الكالم أم ال ؟ أقول معك

  نعم أذكره . السائل :



فإذا ملاذا أنت ذكرت هذا الطّريق الّطويل و جعلته عذرا لك أنا ما بإمكاين , من كّلفك يا أخي أنت ,  الشيخ :

علوم الّشريعة ما كّلفك اهللا لكن كّلف كّل مسلم  اهللا ما كّلف كّل مسلم يكون عامل يكون يعين متخّصص يف كلّ 

(( قل هذه سبيلي أدعو إلى اهللا على بصيرة أنّه إذا تعّبد اهللا بعبادة ما أن يكون فيها على بصرية و ذكرت اآلية 

اآلن أنا ذّكرتك بأّن نصف   (( فاسألوا أهل الذّكر إن كنتم ال تعلمون ))فإذا عندك طريق خمتصر و هو  ))

  نصف سؤالك كان جاء يف تضاعيف كالمي الّسابق صّح ؟كالمك 

  نعم . السائل :

  اآلن ماذا اّلذي تسأل عنه أن أحكي لك عن الّشيعة ؟ أحكي لك عن اإلمساعلّية ؟ الشيخ :

ملّخص كلمة يعين موش كثري نبدأ مبادؤهم . بعض الّناس يف الواقع أنا أريد أن آيت إىل املوضوع  السائل :

  ّناس خّطؤونين ألّنين حقيقة قلت أنا مستعّد أن أقاتل الّشيعة .بصراحة بعض ال

  فخّطؤوك يف ماذا ؟ الشيخ :

خّطؤوين ألنّه أنا يعين هؤالء اجلماعة بيقولوا أشهد أن ال إله إّال اهللا و أّم مسلمون بل يكفر من   السائل :

  املوت أم دغدغة . ... موش عارف كّفرهم و جاءين ديد بواسطة أخي هذا أّن هذه اجلماعة بّدهم يقتلوين

ا اخلميين طلع بدعوته ذهبوا ناس من أهل الّسّنة  الشيخ :
ّ
أنا أّظّن أّن املوضوع له عالقة بالعلم و حنن نعرف أنّه مل

و اجلماعة و من هذا البلد أنّه يبايعوه و الّسبب أّم ال يعرفون مذهب الّشيعة بعاّمة و ال يعرفون دعوة اخلميين 

ة و من جهل شيئا عاداه فحينئذ اّلذين نقموا عليك كان أنت الزم تبّني هلم ماهي عقيدة الّشيعة أو ماذا خباصّ 

  . ...يقولون و ماذا موقف اّلذين انتقدوك أنت و حينئذ 

قلت هلم بس لو عقيدة فقط لو قال به أّي إنسان من الّسّنة أّن القرآن اّلذي نقرأه اآلن ليس القرآن  السائل :

  ي نزل على حمّمد صّلى اهللا عليه و سّلم لكفى هذا لتكفريه فقط أنا قلت هذا .اّلذ

أنا أقول صحيح و ما أظّن مسلم سواء من اّلذين كنت أشرت له أو ما أشرت له بيخالفك يف هذا شو  الشيخ :

  رأيك ؟

  تطلع الّنتيجة نفسها . بيظّل يقول لك موش معقول أّم بينكروا القرآن . السائل :

  حنن جنعلها يا أخي غصبا عنه . نأيت له بالكتاب اّلذي امسه يف إثبات حتريف كتاب رّب األرباب . شيخ :ال

  صّح هذا اّلذي قرأت منه أنا . السائل :

  . ...طّيب ائتيين ذا الكتاب  الشيخ :

  . ...فصل اخلطاب  السائل :



  كوّيس شو بّدو يكون موقفه حينئذ ؟  الشيخ :

  قول لك موش معقول هؤالء اجلماعة اّلذين كتبوه غري اآلن املوجودين .موقفه بي السائل :

حينذئذ أخي خترجح القضّية عن العلم و خترج عن املناقشة و رجعنا للمعقول , هل للمعقوالت عند  الشيخ :

  الّناس كّلها سواء ؟

  ال . السائل :

. لكن حنن بّدنا ندرس أّوال عقيدتنا ,  فإذا , معقولك أنت شيء و معقول زيد شيء ثاين و إىل آخره الشيخ :

ثانيا يف حدود الواقع ندرس عقائد الّشعوب أو الّطوائف األخرى هذا اإلنسان اّلذي قال لك هذا الكالم مثال 

  نربطه بالواقع هل قرأ كتاب احلكومة اإلسالمّية للخميين ؟

  ما أظّن . أنا قرأته . السائل :

؟ فأنت خمطئ الزم جتعله أمام أمر واقع تقول له شوف اخلميين ماذا يقول أّن  طّيب ملاذا أنت ما قرّأته الشيخ :

أئّمة أهل البيت مافيه ذرّة يف الكون إالّ و هم يعلمون ا . هذا اّلذي أنكر عليك شو رأيك هذا كالم مسلم أو 

ء و الّرسل و املالئكة فلّما أنت غري مسلم ؟ و أئّمة أهل البيت يف منزلة عند اهللا تبارك و تعاىل دوا منازل األنبيا

  . ...جتعله حتت أمر واقع بيصري هو ما يقدر يكابر 

سؤال , كنت ضيفا عند بن باز يف الطّائف فسألته سؤال أيضا خاّص بالّشيعة قلت هل جيوز للّسّينّ أن  السائل :

ه قليال فتذّكرت أّن الّنصارى يتزّوج شيعّية ؟ فقال يل ال . قلت ملاذا ؟ قال ألّم مشركون . ّمث انصرفت عن

مشركون و أّن اليهود مشركون فلماذا أجاز اهللا عّز و جّل الّزواج بالّنصرانّية و اليهوديّة و مل جيز لنا الّزواج 

  بالّشيعّية؟

  لو مسحت ميكن جتيب عن هذا الّسؤال ؟

  أنا مخّنت أّنك وّجهت الّسؤال البن باز؟ الشيخ :

  جواب لكن أنا يعين حصل عندي شّك . هو يف ...وّجهته  السائل :

  شو كان جوابه ؟ الشيخ :

  وجدته نائما , قالوا يل نائم . السائل :

يضحك الّشيخ رمحه اهللا . احفظ سؤالك و طّول علّي بالك . أنا راح أّمسع لك أّوال جواب خيتلف مع  الشيخ :

فوجدته نائما . فاآلن أنا إن شاء اهللا جتدين جواب بن باز اّلذي مسعته منه و نتج من وراء الّسؤال تزيد تسأله 

يقظان معك و أجاوب عن سؤالك و أطرح عليك فكرة غري اّلذي مسعته من بن باز . أنا أّوال ال أجيز ملسلم أن 



يصدر فتوى عاّمة بتكفري طائفة من املسلمني يشهدون أن ال إله إّال اهللا و أّن حمّمدا رسول اهللا . شو رأيك ؟ قل 

  توافق معي ؟يل أنت ب

ا نعرف أّم  السائل :
ّ
  . ...و اهللا مل

ال ال امسح يل ال تعمل مثل غريك , من رأى بغريه فليعترب ال تشرد عّين سؤايل حمدود جّدا أنا أقول ال  الشيخ :

  أرى من اجلائز شرعا أن نكّفر طائفة و أزيد على كالمي الّسابق بالكوم . فهمت علّي ؟

  نعم نعم . السائل :

  شو رأيك يف هذا اجلواب ؟ قل يل صحيح قل يل ليس صحيح . يخ :الش

مع اإلعتذار ليس صحيحا يف رأيي أنا . ملاذا ؟ ألّن كثريا من الّناس يشهدوا أن ال إله اهللا و أّن حمّمدا  السائل :

  رسول اهللا مثّ تراه يفعل الّشرك .

  هذا يعيد كالمي اهللا يهديك , هذا يؤيّد كالمي . الشيخ :

  . ...اليوم سؤلت  ائل :الس

  يا أخي اهللا يهديك أنا أحكي شو عم بتجاوب . الشيخ :

  تفّضل . السائل :

  ...أنا أقول لك اّلذي قلته يؤيّد كالمي و بينقض كالمك  الشيخ :

  ملاذا ؟ السائل :

ذ إذا رأيته يعمل الكفر ألّنك قلت كثريا ّممن يقول أن ال إله إالّ اهللا تراه يعمل الكفر و أنا أقول لك حينئ الشيخ :

  و يعتقد الكفر حينئذ لك صالحّية الّتكفري أنا أقول لك الّتكفري بالكوم .

  هؤالء كّلهم بالكوم هذه عقيدم و هذه هي أفعاهلم . السائل :

  . ...امسح يل  الشيخ :

ه فيه واحد متزّوج قاديانّية أو اليوم سئلت على اهلاتف قالوا يل فيه ناس يسألوين عن القاديانّية قالوا يل أنّ  السائل :

  وّهابّية تتصّور !

  سائل آخر : ائّية موش وّهابّية .

  ائّية أستغفر اهللا  السائل :

  جزاك اهللا خري ....راح تضّيع الّشيخ بن باز معك الشيخ :

  . ...قريبني من بعض  السائل :



  الشيخ  ال بعيدين بعيدين شو قريبني ؟!

  . ...الّلفظ يف الّلفظ يف  السائل :

  . ...أنا عارف  الشيخ :

طّيب يقول يل هذا متزّوجها و بعدين يقول يل هو ائي أو قادياين و بعدين متزّوج سنّـّية و يقول هلا أّن  السائل :

  الّصالة تصلح بدون وضوء فيقول يل هل جيوز هذا الّزواج أم ال ؟

  أنت أبو إيش ؟ الشيخ :

  أبو سامي . السائل :

  و شامي ؟!أب الشيخ :

  أبو سامي . السائل :

  سامي ؟! الشيخ :

  نعم . السائل :

أهال و سهال , بارك اهللا فيك أنا أعود ألقول ال جيوز تكفري طائفة من املسلمني بالكوم بالكمشة  الشيخ :

  باجلملة و إّمنا بالّتفصيل شو رأيك ؟

  ماشي . السائل :

  ماشي , جزاك اهللا خري هذه خطوة طّيبة الشيخ :

  ائل آخر : هو مصّر على أن يكّفر مجيع الّشيعةس

امسع فكّل من ينتمي إىل طائفة و تعلم يقينا منه أنّه يدين بدينها و بكفريّاا تكّفره أّما كونه شيعي يا  الشيخ :

أخي أنا أّوال سألفت نظرك إىل شيء يف حساسّية بالّنسبة هلذا الس اآلن , هل كّل أهل الّسّنة مثل بعضهم ؟ 

  فالّشيعة من باب أوىل أّم ما يكونوا مثل بعض صّح ؟

  . ...لكن  السائل :

  ال تقل لكن أنا عم أقول لك يا أبو سامي صّح فأنا أرجو أن أمسع صّح أو ما صّح . الشيخ :

  من ناحية العقيدة كّل أهل الّسّنة عقيدم سواء أو ال يكونوا أهل سّنة . السائل :

  ء . نفس أهل الّسّنة ليسوا سواء يف العقيدة .ال ال ليسوا سوا الشيخ :

  . ...يف الفروع نعم أّما يف األصل يف العقيدة  السائل :

  اهللا يهديك أنت قلت يف العقيدة و أنا أكّرر على مسامعك ليسوا سواء يف العقيدة . الشيخ :



  مظهر من مظاهر اإلختالف يف العقيدة؟ السائل :

لك ذلك , هل طرق مسعك قول من يقول جيوز هللا تبارك و تعاىل تعذيب الطّائع حاضر أفندم أنا أبّني  الشيخ :

و إثابة العاصي , قل يل ال مثل ما قال صاحبك هذيك الّساعة ما بيعرف أنّه فيه ناس بيقولوا أّن اإلميان بيزيد و 

  ينقص و زيادته العمل الّصاحل .

يعين جيوز هللا سبحانه و تعاىل أنّه هو يعين مالك الكون و درسنا حنن هذا و حنن طّالب يف األزهر أنّه  السائل :

  ما يضرّه حّىت لو عّذب كّل الّناس .

  شو رأيك هذه العقيدة صحيحة ؟ الشيخ :

  . ...شرعا ال . ألّن سبحانه و تعاىل  السائل :

كالم ما قّل و دّل يف ال ال ال و بّدنا تّم و نضّيع اجللسة بكالم يا أبا سامي اهللا يرضى عليك خري ال الشيخ :

ناس عندهم أسئلة بّدنا خنّفف املشوار أنا أقول لك صّح قل يل صّح ما صّح , اآلن قلت يل هكذا درسنا يف 

  األزهر اّلذي درسته يف األزهر هذه العقيدة صحيحة قل يل نعم أو ال .

  ليست صحيحة . السائل :

  أم من أهل الّشيعة ؟بس هذا هو و اّلذي دّرسوك هم من أهل الّسّنة  الشيخ :

  من الّسّنة . السائل :

فإذا صّح من قال أنّه يف أهل الّسّنة عقائد غري صحيحة فما بالك إذا بالّشيعة بنرجع حنن للّشيعة و  الشيخ :

أرجو من اإلخوان أن يعرفوا هذه حقيقة مرّة جّدا يوجد يف بعض املذاهب الّسنّـّية من يقول هكذا جيوز هللا تبارك و 

أن يعّذب الطّائع و أن يثيب العاصي و بعضهم جترّأ فقال جيوز هللا تعاىل أن يأخذ سّيد البشر و يضعه يف تعاىل 

أسفل سافلني من الّنار و أنّه إبليس الّرجيم امللعون املطرود من رمحة اهللا إىل يوم الّدين يضعه يف إيش ؟ يف املقام 

  احملمود قالوا هكذا .

  . ...ة الّتصّوف و ليسوا من أهل الّسّنة يا شيخ هؤالء من غال السائل :

  . ...ال ال امسح يل هذا ليس له عالقة بالّتصّوف , الّتصّوف هذا حنن اآلن ما لنا فيه  الشيخ :

  . ...زي وحدة الوجود و اإلّحتاد و احللول و وحدة األديان  السائل :

  ...هذا من عقيدة أهل الّسّنة اّلذي نقوله  الشيخ :

  . ...أهل الّسّنة  ...ف نقول أهل الّسّنة مثّ جيمعوا على ذلك من هم إذا اّلذين قالوا كي  السائل :

  احلليب : لو تسأل هذا سؤال طّيب .



امسح يل الظّاهر سرت العدوى من شخص قال ّمث نقول أمجعوا أنا ما قلت أمجعوا اهللا يهدينا و إيّاكم ,  الشيخ :

الّصوفّية اآلن أبدا حّىت أنت تأيت تقول عن مذهب هو درسه يف األزهر  اهللا يهدينا و إيّاكم حنن ال نتكّلم عن

الّشريف و حنن درسناه يف كتب الّناس اّلذين يعتقدون عقائد كثرية من عقائد أهل الّسّنة و اجلماعة لكن مع ذلك 

نا مضطّر بناء على كالم يف بعض اجلوانب احنرفوا عن طريق الّسّنة و اجلماعة فاترك الّصوفّية اآلن جانبا . و اآلن أ

  األستاذ هنا أبو إيش حضرتك ؟

  سائل آخر : أبو عمر .

  ما شاء اهللا عمر الفاروق . الشيخ :

فيا أبو عمر اآلن حنن نذّّكر أال يوجد اليوم يف جمتمعنا اإلسالمي العاّم من يعتتقد أّن اهللا عّز و جّل  الشيخ :

  موجود يف كّل مكان ؟ أنبؤوين بعلم .

  نعم . السائل :

  شو رأيك يف هذه العقيدة ؟ هذه عقيدة أهل الّسّنة و اجلماعة ؟ ننتظر اجلواب . ماذا يقول أبو عمر ؟ الشيخ :

ال ليست من عقيدة أهل الّسّنة و اجلماعة هذه وحدة الوجود و ليست من عقيدة أهل الّسّنة و  السائل :

  اجلماعة .

لعقيدة يف املسلمني اّلذين يعيشون معنا و نتزّوج منهم و يتزّوجون مجيل , لكن أال يوجد من يتبّىن هذه ا الشيخ :

مّنا و و إىل آخره و هم من أهل الّسّنة و اجلماعة ؟ قلها صرحية يا أبو عمر . ال ختشى يف اهللا ال تأخذك يف اهللا 

  لومة الئم .

  ليه و سّلم .نقول من أّمة اإلجابة لكن الّسّنة ما وافق عليه الّرسول صّلى اهللا ع السائل :

  ال أنا ما أسألك تعّرف يل الّسّنة , هؤالء املسلمون اّلذين نتزاوج معهم أال بعتقدون هذه العقيدة ؟ الشيخ :

  و اهللا أنا ما عرفت أّن مسلم يلتزم بالّسّنة و يقول بوحدة الوجود . السائل :

أصحاب  ...اها يف املرحلة اإلبتدائّية سائل آخر : يا سيدي كتبوها يف كتب الّرتبية اإلسالمّية و دّرسونا إيّ 

  . ...مناصب عالية يف هذا البلد كتبوها يف كتب الّرتبية اإلسالمّية و دّرسونا إيّاها اهللا موجود يف كّل مكان 

  اآلية تؤيّد أّن اهللا عّز و جّل معنا بعلمه . السائل :

و أنّه ليس من اإلسالم أن يقول املسلم أنت تشعرين بكالمك هذا بأّنك تراجعت عن ما قلت آنفا و ه الشيخ :

  اهللا موجود يف كّل مكان كأّنك تراجعت أكذلك ؟

  . ...اهللا عّز و جّل بعلمه يعلم  السائل :



  هل مسعت مّين لفظة العلم ؟ الشيخ :

  . ...ال ما انتبهت إطالقا لكن اّلذين يقولون أّن اهللا  السائل :

ول ما رأيك فيما إذا ما قال قائل اهللا موجود يف كّل مكان هل هذه أنا أسألك أفرتض أنّه ال أحد يق الشيخ :

  عقيدة إسالمّية و جيوز أن يقوله املسلم ؟

  . ...سائل آخر : جيوز ألّن الّصوفّية يعتقدون أشياء 

  شايف تغّريت الّرتمجة تبعه , يا أبا سامي اسم خائف من أّي شيء !! األرض مسكونة ؟ الشيخ :

  عىن صحيح أّن اهللا معنا بعلمه .سائل آخر : هو امل

  و بذاته ؟ الشيخ :

  سائل آخر : و بذاته يتنزّه على أن يكون بيننا .

  ملاذا ؟ الشيخ :

  . ...سائل آخر : ألنّه إذا فّصلنا أنّه بعلمه جيوز أن نقول 

ا قلت عن الّشيعة ما قلت قاموا ناس عارضو  الشيخ :
ّ
ك و اآلن أنت أنت آنفا طلعت بدعوى طويلة عريضة أنّه مل

تقف بني يدي سؤال واضح جّدا ال ميكن أن يقوله مسلم أّن اهللا يف كّل مكان و من هذه األمكنة الكهاريز و 

  . ...ااري و البارات و الّسينمّيات إىل آخره و املفروض يف مثلك أن يقول أعوذ باهللا و إذا بك تلّني القول 

  . ...تؤيّد الرّأي  كون من نجوى ثالثة إالّ هو رابعهم ))(( ما يسائل آخر : ألّني ألّن اآلية تقول 

هذه هلا حمّلها , هذه يقول ا كّل مسلم بعلمه و هو معكم بعلمه و مل يكن الّسؤال هل اهللا عليم بكّل  الشيخ :

اآلن شيء ؟ هذا إن شّك فيه مسلم فهو كافر . الّسؤال ما رأيك فيمن يقول اهللا موجود يف كّل مكان أنا أعتربك 

أنت مسؤول أمام اهللا , نرجع بعدنا كثريا عن شيخك بن باز أنا أقول ال جيوز تكفري مسلم بعينه ألنّه ينتمي إىل 

طائفة اإلسالمّية و املنحرفة ال جيوز تكفريه بعينه إّال أن ترى مثل ما قلت آنفا تراه وقع يف الكفر حينئذ . أّما 

يانّية كّفار , البهائّية  , قل من اعتقد كذا و كذا فهو كافر , أّما الّتكفري الّشيعة كّفار , الزّيديّة كّفار , القاد

هذا  ( من كّفر مسلما فقد كفر )بالكوم بالكمشة , باجلملة هذا ما جيوز ألنّه تعرف خطورة تكفري مسلم 

أنّه مصحف  صحيح لذلك أنا قلت لك آنفا ما أتيتم بكتاب الّشيعة اّلذي امسه كتاب الكليين و ما يقول فيه

  . ...فاطمة مصحفنا هذا جزء من ذاك املصحف و الباقي ضائع 

  . ...سائل آخر : بناء على هذه العقيدة 

  . ...امسع يا شيخ اهللا يهديك  الشيخ :



  سائل آخر : أال جيوز تكفريهم ؟

قدها فهو كافر و بّدنا نرجع عند الشيخ بن باز اهللا يرضى عليك , فاملهّم هذه العقيدة كفر و من اعت الشيخ :

لكن أنا على مثل اليقني كبار من علماء الّشيعة كفروا ذا القول , كفروا ذا القول و اعتربوهم هؤالء شاّذين و 

خارجني عن مذهب الّشيعة , ما بالك بالعاّمة يا أخي اّلذين يشهدون أن ال إله إّال اهللا و أّن حمّمدا رسول اهللا و 

هذه املعلومات اّليت أشبه بالفلسفة اّليت تضّلل املسلم و خترجه عن الّدين و لذلك  بيصّلوا إىل آخره ما عندهم

فهذا الّتكفري بالكمشة بالكوم هذا خطأ من أهل الّسّنة فال جيوز أن يقع فيه املسلم على هذا أنا ما أقول بأّن 

ول أهل البيت أفضل عند اهللا الّشيعة كّفار , أقول من كان يعتقد كذا و كذا من كان يقول القرآن ناقص من يق

من األنبياء و الّرسل و املالئكة , من يقول أّن الّسّيدة عائشة اّليت طّهرها اهللا عّز و جّل ممّا رميت به إىل آخره 

فهي كما رميت فهم كّفار بال شّك لكن ال تستطيع ال أنت و ال غريك أن يأيت و يقول أّن كّل شيعي يعتقد هذه 

جيوز هذا . بناء على هذا الّتفصيل تقدر تقول إذا جيوز املسلم أن يتزّوج شيعّية أم ال , جيوز  العقائد الباطلة ال

  . ...ملسلم أن يزّوج ابنته لشيعي أم ال , على هذا الّتفصيل من عرفته 

  سائل آخر : نفحصه أّوال .

  نعم من عرفته فتعطيه ما يستحّقه من احلكم أّما هكذا ال جيوز هذا . الشيخ :

  ئل آخر : اّلذي يعتقد عقيدة باطلة ينطبق عليه نفس الكالم إذا .سا

نعم يا أخي لكن فيه بعض الّناس مثل ما قال يف تلك الّساعة موش معقول أّن الشيعة يعتقدوا كذا ,  الشيخ :

واقع طّيب معقول أّن الّدروز يعبدوا احلاكم بأمر اهللا معقول ؟ و حنن نسأل سؤال هل كّل شيء غري معقول غري 

  ؟

  سائل آخر : كثري غري معقول و واقع 

واقع هاه فإذا اّلذي يقول لك موش معقول تقول له هذه العبارة فيه أشياء كثرية موش معقولة وقعت .  الشيخ :

أنا أذكر جّيدا كنت مرّة يف جملس جائين شاّب يسألين صحيح أّن الّرسول أسري بروحه و جسده إىل الّسماوات 

ا مسعت منه هذا الّسؤال و اجلواب اّلذي رفضه عرفت أّن الّرجل ؟ قلت له نعم صحي
ّ
ح . قال موش معقول أنا مل

من اجلماعة هؤالء الّشباب اّلذين ما عندهم عقيدة إسالمّية فوجدت نفسي مضطرّا إىل أن أحكي معه بطريق 

شياء وقعت و هي غري املنطق و العقل , قال موش معقول قلت له هل كّل شيء موش معقول ال يقع ؟ أم فيه أ

معقولة و غري معهودة ؟ وقف هكذا حمتارا أو أنّه فّكر و قّدر و ميكن يقول اجلواب مثل ما قلنا بس سيعرف أنّه 

ستقام عليه احلّجة قمت أنا ضربت له بعض األمثلة قلت له معقول أنّه إنسان مثل حكايتنا يكون له قلب بدل 



ل موش معقول قلت له لكن علماء الّتشريح وجدوا هذا الّشيء أن يكون عن يسار يكون على اليمني ؟ قا

موجودا بعدين ضّخمت الّسؤال قلت له معقول يكون له قلبني ؟ واحد على اليسار كاملعهود و أالخر عن اليمني 

؟ قال موش معقول قلت له معقول عند األطّباء اجلرّاحني موش معقول عندنا فإذا مو كّل  شيء موش معقول 

ع . شو رأيك معقول ديك يكون ذيله أضعاف أضعاف أضعاف طوله ؟ قال موش معقول قلت له أنا غري واق

قرأت مقاال و يف جمّلة صاحبها نصراين ليس مسلما لكي يقّنع املسلمني أو امللحدين أّن اإلسراء وقع بالّروح و 

واصل لألرض ذيله اجلميل  اجلسد ناشر صورة ديك على جدار أربعة أمتار و هو مثل الّصوص الّصغري و ذنبه

(( و ما املتعّدد األلوان واصل لألرض قلت له يا أخي أنتم معلوماتكم حمدودة جّدا حّىت يف الطّبيعة كما تقولون 

فكيف الّشريعة عامل الغيب و الّشهادة إذا أخربنا بشيء حنن ما عهدناه و ما عرفناه  أوتيتم من العلم إّال قليال ))

معقوال , مىت كان معقوال أنّه صوت بوش قاتله اهللا أنّه يلعلع يف البالد العربّية و مىت كان  نأيت و نقول هذا ليس

أنّه ممكن يأيت يّتفق مع بالد إسالمّية ضّد الّشعب العراقي موش معقول هذا لكن كّله وقع , أين كان معقوال أنّه 

ى بدون إراقة دماء موش معقول لكن وقع لذلك اتركوا األمريكان حيتّلوا البالد الّسعوديّة املفّضلة على البالد األخر 

موضوع معقول و غري معقول ادرسوا األمور إذا كانت من الّناحية الّشرعّية يف حدود األدّلة الّشرعّية و إذا كانت 

عن غري شرعّية فادرسوعا يف حدود املنطق و يف العقل . أنا أريد اآلن بناء على ترّدد أبو سامي آنفا يف اإلجابة 

الّسؤال الّسابق أنّه هل صحيح أن يقال أّن اهللا عّز و جّل موجود يف كّل مكان . مسعنا اجلواب تارة موش معقول 

ترى هل معقول و أقول معقول  (( و هو معكم أينما كنتم ))و غري صحيح و تارة مع الّلّف و الّدوران و تأويل 

  سؤال أليب سامي إذا ما يريد جييب أحيله على غريه . قبل أن أقول مشروع هل واحد يسأل أين اهللا ؟ معقول ؟

   ( أين اهللا ؟ )الّرسول سأل األمة قال هلا  السائل :

  أنت ليش تكّلف حالك ؟ أنا شو سؤايل؟ الشيخ :

  جيوز . السائل :

  هاه , أنا أسأل سؤال بإجياز و أرجو أن تكون اإلجابة كذلك , معقول هذا الّسؤال أو مرفوض ؟  الشيخ :

  معقول . لسائل :ا

  مجيل . جائز شرعا أو غري جائز ؟ الشيخ :

  جائز . السائل :

  جزاك اهللا خريا ما هو اجلواب املعقول هلذا الّسؤال ؟ الشيخ :

  اهللا فوق خلقه . السائل :



  هاه ؟ الشيخ :

  اهللا عّز و جّل فوق خلقه . أو كما قالت األمة قالت هيك . السائل :

  . ...اآلن الظّاهر أبو عمر األجوبة تعّددت  الشيخ :

  سائل آخر : بائن عن خلقه .

  جزاك اهللا خريا . الشيخ :

  سائل آخر : هذه عقيدة أهل الّسّنة و اجلماعة .

لكن ما هذا سؤايل . أنتم الظّاهر من أهل اخلطوة الواحد يسأل سؤال من هنا وين بيقفز بريوح للعرش .  الشيخ :

  يا أخي ما هكذا الّسؤال .

  خر : هل جيوز شرعا البحث يف ذات اهللا ؟سائل آ

هذا ليس حبثا يف ذات اهللا , هذا حبث يف صفات اهللا , ال ما قال أحد وين راح وين إجا هاي أنت  الشيخ :

اآلن عم تسّجل على نفسك أّنك أنت فعال بتحّط زوائد ما أحد قال وين راح وين إجا . اآلن أبو سامي 

  بالّسؤال الّسابق معقول واحد يسأل أين اهللا ؟ يسرتيح شويّة أنا أتوّجه حلضرتك

  سائل آخر : ال نتحّدث عن املعقولّية حنن نتحدث بصفة شرعّية .

  . ...سؤال جواب , معقول  الشيخ :

يف جوايب بسؤال كما تريد ألّنك سوف تضّرين يف مسألة أنت بّدك إيّاها . الّسؤال هل جيوز  ...سائل آخر : ال 

  لّسؤال ؟ جيوز ألّن الّرسول صّلى اهللا عليه و سّلم قد سأل .شرعا أن يسأل هذا ا

  سبحان اهللا أنت اآلن إذا سألتين سؤاال أنا أضطّرك أّنك تغّريه ؟ الشيخ :

  سائل آخر : ال .

يا أخي كلمة ال ما بّدها شرح قلنا هذيك الّساعة . الّسلبّيات ما بّدها شرح . أنا أسألك سؤاال اآلن  الشيخ :

  ألت سؤاال أنا باضطّرك أّنك تغّريه أو أنت حّر بسؤالك ؟ تسأل كما يبدو لك .أنت إذا س

  سائل آخر : أنت تقول أّن جلستك شرعّية و اجللسة يف معهد إسالمي .

جلسة شرعّية سؤال يطرح حلضرتك إذا سأل سائل بطريقة أو بأخرى هل جيوز هلذا املسؤول يقول له هذا  الشيخ :

ه و هو بيقول له جيوز هذا الّسؤال أو ال , أو العقل و الّشرع بيقول له بيجوز أو ما بيجوز و الّسؤال ما الزم توّجه

  خري الكالم ما قّل و دّل . أنا أسألك اآلن سؤاال منطقّيا هذا الّضوء شاعل أو مطفي ؟

  سائل آخر : شاعل .



ا أسألك هذا الّسؤال وراء األكمة ما وراءها بّدها سؤال نعم أو ال و ملاذا تسأل ما بّدها . ألنّه أنا رّمبا  الشيخ :
ّ
مل

ا أسألك هل جيوز إلنسان مسلم , عفوا قبل هل جيوز , هل معقول مسلم يسأل أين اهللا ؟ 
ّ
ممكن هذا فإذا مل

فأنت إذا و ثقافتك و علمك و إميانك و خلقك و دينك إىل آخره . تقول معقول أو غري معقول . أنت حّر إذا 

.  

  ألنّه سئل . سائل آخر : معقول

  . ...أنا أقول لك  الشيخ :

  . ...سائل آخر : معقول يا سيدي 

  . ...سائل آخر : يا سيدي اهللا يرضى عليك فائدة العلم أن يعّلل و أن يبسط القول و أن يؤتى باألدّلة 

ي ال يأيت يعين حضرتك اآلن أنت تقول كّل شيء أمريكي مو مزبوط !! طّيب حنن تعّلمنا يف بلدنا اّلذ الشيخ :

  معك تعال معه . فموش رضيان يا أستاذ أّنك جتواب عن سؤال معقول واحد يسأل .

  سائل آخر : معقول معقول .

  جزاك اهللا خريا بس لو كان هذا قبل هذا . هل جيوز شرعا أن يسأل مسلما أخاه املسلم أين اهللا ؟ الشيخ :

  سائل آخر : جيوز .

  لّسؤال .و هل جيوز أن جييب عن هذا ا الشيخ :

  سائل آخر : جيوز .

  ملاذا وقفت ؟ الشيخ :

  سائل آخر : يعين معقول أمشي بدون دليل ؟ بيجوز و أنا أستحضر يف األدّلة ال أكثر و ال أقّل.

  هذا كالم طّيب بس مو طّيب . الشيخ :

  سائل آخر : فّسرها يا سيدنا .

  بّدك تقول يل ملاذا ؟ الشيخ :

  سائل آخر : تفّضل فّسرها .

  . ...إذا سألتك الّنور شاعل  لشيخ :ا


